NAUKA, ZAWÓD, PRACA
Program wychowawczy dla klasy III D
Gimnazjumnr 1 w Konstantynowie Łódzkim
w roku szkolnym 2004/2005
przygotowuj cy uczniów do wyboru szkoły i przyszłego zawodu.

Opracowała: mgr Bo ena Wo niak

SPIS TRE CI
Wst p
1. Zainteresowania uczniów
• Ankieta skłonno ci zawodowych.
• Kwestionariusz skłonno ci zawodowych.
2.Przygotowanie do wyboru szkoły
• Udział w Targach Edukacyjnych.
• Dzie otwarty w Liceum Ogólnokształc cym w Konstantynowie.
• Pozytywne my lenie jednym z warunków sukcesu.
• Komunikacja.
• Rozpoznawanie i rozwijanie własnej osobowo ci.
• Zwi zek mi dzy budow mózgu a preferencjami w wyborze przyszłego zawodu.
2. Przygotowanie do uzyskania pracy
• Aktywne poszukiwanie pracy.
•
yciorys zawodowy (CV), list intencyjny.
• Rozmowa kwalifikacyjna.

Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły i przyszłego zawodu.

Cele szczegółowe:
• zapoznanie uczniów ze struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego
• opanowanie przez uczniów umiej tno ci pozytywnego my lenia o sobie
i innych
• poznanie swoich mocnych i słabych stron
• opanowanie umiej tno ci dobrego komunikowania si i pracy w
zespole
• rozwijanie własnej osobowo ci
• wskazanie uczniom sposobów aktywnego poszukiwania pracy
• przygotowanie uczniów do napisania yciorysu zawodowego (CV),
listu motywacyjnego i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej

WST P
Wybór przyszłego zawodu przez ucznia jest problemem bardzo wa nym, gdy
decyduje o jego przyszłym yciu, o jego szcz ciu, zadowoleniu i samorealizacji, dlatego
wła nie w wyborze zawodu nale y pomaga dziecku od najmłodszych lat.
Dla młodzie y kilkunastoletniej, bardziej interesuj ce i łatwiej przyswajalne s
informacje dotycz ce nauki w szkole ponadgimnazjalnej, ni informacje dotycz ce przyszłej
pracy.
Jednak informacje o drogach kształcenia zawodowego bez ukazania pracy zawodowej,
jako celu tej nauki byłoby niepełne. Wybieranie zawodu jest procesem bardzo
skomplikowanym, wpływa na nie bardzo du a liczba czynników.
Ucze podejmuje trzy grupy zada :
• poznanie zawodów obejmuje nie tylko zapoznanie si z wymogami
czynno ciowymi czy przeciwwskazaniami do zawodu, ale tak e poznanie
aktualnej sytuacji gospodarczej, rynku pracy, profilu firm, a tak e szkół
przygotowuj cych do danego zawodu, a wi c ich wymaga , niezb dnej
dokumentacji itp.
• Poznanie siebie oznacza ocen swojej osobowo ci, wiedzy , własnych
zainteresowa , warto ci i potrzeb ale tak e mo liwo ci zwi zanych ze
rodowiskiem , w jakim si przebywa
• „dopasowanie” siebie do zawodu wymaga umiej tno ci rozwa enia, czy
zainteresowania , warto ci , potrzeby, mo liwo ci i rodowisko b d sprzyjały
wykonywaniu wybranego zawodu.
Motywacj do napisania programu wychowawczego „Nauka, zawód, praca” była ch
pomocy uczniom w odnalezieniu si we współczesnych realiach, w nowej zreformowanej
szkole oraz zmieniaj cych si uwarunkowaniach gospodarczych i ekonomicznych.
W nowej sytuacji ekonomicznej kraju potrzebny jest wiadomy wybór.
W nowej rzeczywisto ci pojawiaj si nowe zawody. Teraz pewne stare „fachy” trac racj
bytu i trzeba podj
miał decyzj wyboru mo e mało znanego zawodu, ale z perspektyw
przyszłego miejsca pracy i godziwych zarobków.
Program składa si z trzech cz ci.

CZ

1. ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

Do zrealizowania tej cz ci posłu si programem orientacji zawodowej pt. „
Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” pod redakcj G. Sołtysi skiej i J.
Woronieckiej. W celu zebrania informacji o uczniach wykorzystam dwie ankiety: Ankieta
skłonno ci zawodowych ( zał cznik nr 1) autorstwa J. Woronieckiej oraz Kwestionariusz
skłono ci zawodowych (zał cznik nr 2) autorstwa E. Lisa i J. Woronieckiej. Na
przeprowadzenie i analiz ka dej ankiety przeznaczam 1 godzin lekcyjn .

CZ

2. PRZYGOTOWANIE DO WYBORU PRZYSZŁEJ SZKOŁY

Uczniowie zostan zapoznani ze struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz z ofert
szkolnictwa ponadgimnazjalnego najbli szej okolicy. Dotyczy to b dzie w szczególno ci
szkół ponadgimnazjalnych w Konstantynowie Łódzkim, w Pabianicach i w Łodzi.
Podejmowane b d nast puj ce działania:
• udział w Targach Edukacyjnych w Hali Expo w Łodzi
• udział w Dniach Otwartych w Liceum Ogólnokształc cym w Konstantynowie
Łódzkim oraz indywidualnie w szkołach łódzkich i pabianickich
• konsultacje, warsztaty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Konstantynowie Łódzkim dla uczniów maj cych redni poni ej 3,0
• spotkania z psychologiem – przeprowadzenie 5 lekcji.
Zaj cia odbywały si według nast puj cych scenariuszy.

Scenariusz 1
Temat: Udział w Targach Edukacyjnych.
Cel główny: zapoznanie uczniów ze struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego
Cel szczegółowy: zebranie informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych
Metody: rozmowy z wystawcami, zebranie ulotek
Pomoce: stoiska reklamowe, ulotki
Czas trwania: 2 godziny
Przebieg zaj : Uczniowie wyje d aj na Targi Edukacyjne do Łodzi. Zapoznaj si z ofert
edukacyjn . Zdobywaj informacje dotycz ce preferowanych przez nich szkół: profili klas,
wymaga edukacyjnych, liczby punktów niezb dnych do przyj cia, zaplecza dydaktycznego
w danej szkole, atmosfery panuj cej w ród uczniów i nauczycieli.

Scenariusz 2
Temat: Dzie otwarty w Liceum Ogólnokształc cym w Konstantynowie.
Cel ogólny: zapoznanie ze struktur szkoły – Liceum Ogólnokształc cego w Konstantynowie
Cel szczegółowy: zapoznanie si z profilami klas, nauczycielami, uczniami
Metody: rozmowa, pokaz
Pomoce: ulotki, pracownie w LO
Czas trwania: 1 godzina
Przebieg zaj : Uczniowie udaj si pod opiek nauczyciela do Liceum Ogólnokształc cego
w Konstantynowie, by wzi udział w dniu otwartym. Zwiedzaj pracownie, słuchaj
prelekcji, rozmawiaj z uczniami, zdobywaj wiedz dotycz c rekrutacji i profili klas.

NAST PNE SCENARIUSZE TO BLOK ZAJ
Z PSYCHOLOGIEM
PO WI CONY
UMIEJ TNO CIOM SPOŁECZNYM SPRZYJAJ CYM DOBREMU
FUNKCJONOWANIU SPOŁECZNEMU A W KONSEKWENCJI WYBOROM
ZAWODOWYM.

Scenariusz 3
Temat: Pozytywne my lenie jednym z warunków sukcesu.
Cel główny: ucze potrafi okre li cechy charakteru swoje i innej osoby
Cele szczegółowe: - nabycie umiej tno ci pozytywnego my lenia o innych,
- nawi zanie z nimi kontaktu,
- umiej tno współpracy w zespole
Metody: burza mózgów, psychodrama, pogadanka
Czas trwania: 1 godzina
Przebieg zaj :
1.

wiczenia w kole – zapoznanie i przekazanie sobie informacji na temat swoich
kolegów w pozytywnej formie (trening pozytywnego nastawienia do grupy
rówie niczej – uczenie si pozytywnego nastawienia)
2. Ustalenie kontraktu (reguł post powania) pomi dzy grup a prowadz c zaj cia.
3. Burza mózgów – umieszczenie na tablicy zaj i zawodów, które chcieliby
wykonywa uczniowie tej klasy; dopisanie do nich cech którymi si wyró niaj ,
powszechnych opinii o nich. Wskazanie predyspozycji, którymi trzeba si
odznacza , aby je wykonywa .

Scenariusz 4.
Temat: Komunikacja.
Cel główny: opanowanie umiej tno ci dobrego komunikowania si
Cele szczegółowe: - wykształcenie otwartej komunikacji
- pomoc w zrozumieniu i opanowaniu reguł współ ycia w grupie
- pokazanie korzy ci płyn cych z aktywnego słuchania
- stosowanie zasad asertywno ci w kontakcie z drugim człowiekiem
Metody: wiczeniowa, burza mózgów, drama
Pomoce: kartony, tablica
Czas trwania: 1 godzina
Przebieg zaj : Nauczyciel obja nia uczniom, jakie zadania przed nimi stoj . Uczniowie
wypowiadaj swoje opinie na temat sposobów dobrego słuchania. Swoje wypowiedzi zapisuj
na kartonach. Wspólnie zastanawiaj si nad cechami dobrego słuchacza. Swoje wypowiedzi
zapisuj na tablicy tworz c map mentaln
Nast pnie nauczyciel obja nia, co to s sygnały niewerbalne – umiej tno tak
zwanego bezsłownego komunikowania si , jako e 75% informacji przekazujemy za pomoc
mimiki, gestów, postawy ciała, ruchów.
W ostatniej cz ci lekcji uczniowie odgrywaj scenki – wysyłanie sygnałów niewerbalnych.

Scenariusz 5
Temat: Rozpoznawanie i rozwijanie własnej osobowo ci.
Cel główny: rozwijanie własnej osobowo ci
Cele szczegółowe: - wskazanie potrzeby uporz dkowania własnego „ja” jako drogi do
sukcesu yciowego
- podkre lenie konieczno ci prawidłowego rozpoznawania i wyra ania
emocji
- zwrócenie uwagi na znaczenie ró norodno ci potrzeb, marze , celów
- postawienie na rozwijanie własnej indywidualno ci jako warto ci
nadrz dnej dla ka dego człowieka
Metody: wykład (przybli enie uczniom pewnych podstawowych wiadomo ci z psychologii,
socjologii, filozofii, które s niezb dne do zrozumienia tematu), test
Pomoce: kopia testu osobowo ci EPQ - R
Czas trwania: 2 godziny
Przebieg zaj : Przeprowadzenie testu EPQ – R (dotyczy czterech wymiarów osobowo ci:
wra liwo ci emocjonalnej, wymiaru ekstrawersja – introwersja, tendencji chorób
psychicznych oraz tendencji do kłamstwa (nieszczero ci), ulegania wpływom.
Omówienie wyników ilo ciowych oraz jako ciowych na kolejnym spotkaniu.
U wiadomienie młodym ludziom ich tendencji rozwojowych w wy ej wymienionych
kwestiach to jest kierunku rozwoju osobowo ci i zwi zanych z tym wyborach zaj cia
yciowego, mi dzy innymi zwrócenie uwagi na własne walory i słabo ci w aspekcie
wybieranego zawodu, „ograniczenia” w kontek cie cech osobowo ci, cech układu nerwowego
(temperament).

Scenariusz 6
Temat: Zwi zek mi dzy budow mózgu a preferencjami w wyborze przyszłego zawodu.
Cel ogólny: wskazanie zale no ci mi dzy budow mózgu a sposobem my lenia i działa
uczniów, które podejmuj w wyborze zawodu
Cele szczegółowe: - zauwa enie swoich mocnych stron, które umo liwiaj wykonywanie
przyszłego zawodu
- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i mo liwo ci
Metody: pogadanka, test na płe mózgu
Pomoce: kopie testu
Czas trwania: 1 godzina
Przebieg zaj :
1. Przeprowadzenie testu na płe mózgu.
2. Bezpo rednie podanie wyników do wiedzy ka dego z uczniów (samodzielne
podliczenie wyników i ustalenie swoich przymiotów zgodnie z normami).
3. Podanie uzasadnienia i komentarz, co do zasadno ci wykonania tego testu w
kontek cie wyboru przyszłego zawodu.
4. U wiadomienie poszczególnym osobom ich cech zwi zanych z budow mózgu i
wynikaj cych z tego tytułu sposobów i stylu funkcjonowania.

CZ

3. PRZYGOTOWANIE DO UZYSKANIA PRACY

W tej cz ci uczniowie zapoznaj si z metodami i procesem aktywnego
poszukiwania pracy, nab d umiej tno ci pisania listu motywacyjnego i yciorysu
zawodowego, zapoznaj si z zasadami przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.
Scenariusz 7
Temat: Aktywne poszukiwanie pracy.
Cel główny: zach cenie uczniów, by w przyszło ci aktywnie poszukiwali pracy
Cele szczegółowe: - pokazanie uczniom, na czym polega aktywne poszukiwanie pracy
- zaprezentowanie metod aktywnego poszukiwania pracy
- wskazanie najcz ciej popełnianych bł dów na etapie analizy swoich
mo liwo ci i tworzenia wizerunku swojej przyszłej pracy
Metody: wykład
Pomoce: kopie schematu – aktywne poszukiwanie pracy, tablica
Czas trwania:1 godzina
Przebieg zaj :
1. Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie schematu – „Proces aktywnego poszukiwania
pracy” (zał cznik nr 3), omawia go wspólnie z uczniami, wyja nia poj cia w nim zawarte
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy metody aktywnego poszukiwania pracy, analizuje je
wspólnie z uczniami zwraca uwag na skuteczno ka dej z nich.
Metody aktywnego poszukiwania pracy:
•
•
•
•

wyszukiwanie ogłosze w prasie, radiu, TV, Internecie
kontakty prywatne – poinformowanie znajomych, e szukam pracy
kontakty z pracodawcami (pisemne, telefoniczne, osobiste)
korzystanie z usług tzw. po rednictwa zawodowego prowadzonego przez:
- Rejonowy Urz d Pracy
- biuro po rednictwa pracy
- kluby aktywnego poszukiwania pracy
- targi pracy
* zło enie swojej oferty w agencji doradztwa personalnego.

3. W ostatniej cz ci lekcji nauczyciel wskazuje najcz ciej popełniane bł dy na etapie
analizy swoich mo liwo ci i tworzenia wizerunku swojej przyszłej pracy:
• brak zdecydowania w wyborze charakteru przyszłej pracy zawodowej
• brak entuzjazmu i ch ci w planowaniu swojej przyszło ci
• obawa i wstyd przed rozmow na temat wyboru pracy z doradc zawodowym,
nauczycielem lub rodzicem.

Scenariusz 8.
Temat: yciorys zawodowy, list motywacyjny.
Cel główny: przygotowanie uczniów do napisania yciorysu zawodowego oraz listu
motywacyjnego.
Cele szczegółowe: - dobór odpowiedniego słownictwa
- wła ciwa forma yciorysu zawodowego i listu motywacyjnego
Metody: wykład, wiczenia
Pomoce: tablica, karton
Czas trwania: 1 godzina
Przebieg zaj : Nauczyciel umieszcza na tablicy karton z opisami yciorysu zawodowego
oraz listu motywacyjnego i omawia je wspólnie z uczniami.
•
•

•
•
•
•

yciorys zawodowy (CV) powinien zawiera :
dane osobowe (imi , nazwisko, adres, telefon)
usystematyzowane w czasie informacje o:
- wykształceniu (uko czone szkoły, tytuły, kwalifikacje)
- doskonaleniu (odbyte kursy, szkolenia)
- do wiadczeniu zawodowym( przebieg pracy zawodowej, praktyk, sta u)
dodatkowe informacje o kwalifikacjach i umiej tno ciach (obsługa komputera,
urz dze biurowych, prawo jazdy, uprawnienia, j zyki obce), mo na równie
dopisa umiej tno ci interpersonalne
wykaz szczególnych osi gni (nagrody, dyplomy, wyró nienia)
zainteresowania i hobby
informacje o referencjach

List motywacyjny powinien zawiera :
•
•
•

•
•
•

formalne elementy listu(data, adres nadawcy, adres odbiorcy)
wst p – o jak prac si starasz, sk d o niej wiesz?
Cz
zasadnicza listu – uzasadnienie, e:
- posiadasz odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko
- posiadasz odpowiednie umiej tno ci i predyspozycje
- jeste osob odpowiedni i przydatn dla firmy
zako czenie – informacje o mo liwo ci skontaktowania si
grzeczno ciowe pozdrowienia i podpis
zał czniki (np. CV)

Scenariusz 9
Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.

Cel główny: zapoznanie z przykładami pyta stawianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
oraz sugestiami odpowiedzi
Cele szczegółowe: - u wiadomienie uczniom, e cz sto przy przyj ciu do pracy decyduje
pierwsze wra enie
- umiej tno przewidywania pyta , jakie mog pojawi si podczas
rozmowy kwalifikacyjnej i udzielania na nie odpowiedzi
Metody: wykład, symulacja ról
Pomoce: tablica
Czas trwania:1 godzina
Przebieg zaj : Uczniowie odgrywaj scenki rozmowy kwalifikacyjnej
Poszukuj cymi pracy s sekretarka, nauczyciel i wo ny. Do pracy przyjmuj trzy osoby, np.
dyrektor, zast pca dyrektora i przedstawiciel zwi zków zawodowych zadaj c pytania z listy
przykładowych pyta stawianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Po zako czeniu
uczniowie w klasie omawiaj obejrzane scenki.
Przykłady pyta stawianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
1. Czy wykonywała pani ten rodzaj pracy?
2. Jaki rodzaj rodków pracy potrafi pani obsługiwa ?
3. Dlaczego chce pani pracowa w naszej szkole?
4. Dlaczego chce pani podj t wła nie prac ?
5. Jakiej wysoko ci wynagrodzenia oczekuje pani?
6. Dlaczego wła nie pani mamy zatrudni , a nie kogo innego?
7. Jak z pani zdrowiem?
8. Jakie s pani najwa niejsze atuty?
9. Jakie s pani słabo ci?
10. Czy ma pani dzieci? W jakim wieku?
11. Prosz powiedzie co wi cej o sobie?
12. Ile ma pani lat?
13. Jak religi pani wyznaje?
14. Kiedy mo e pani przyst pi do pracy?
15. Czy ma pani jakie pytania?
16. Jak wspomina pani szkoł i swoich nauczycieli?
17. Dlaczego zrezygnowała pani z poprzedniej pracy?

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

UCZNIOWIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Znaj struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Potrafi pozytywnie my le o sobie i innych.
Opanowali umiej tno dobrego komunikowania si i pracy w zespole.
Znaj swoje mocne i słabe strony.
Wierz we własne siły i mo liwo ci.
Znaj swoje predyspozycje zawodowe
Potrafi napisa yciorys zawodowy (CV), list motywacyjny, przygotowa si do
rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Wybieraj szkoł zgodnie z ich umiej tno ciami i zainteresowaniami.
9. Potrafi aktywnie poszukiwa pracy.

